
 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU  

ph.: Wielkanocne inspiracje 

ORGANIZATOR: 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu  

email: kontakt@gokis-wasosz.pl 

tel. 862731037 

 

CELE KONKURSU: 

 kultywowanie tradycji i obrzędów związanych z okresem Wielkanocy 

 aktywizacja całych rodzin do wspólnego spędzenia czasu przy wykonywaniu 

pracy konkursowej 

 ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanych z 

okresem Wielkanocnym oraz łączenie ich z pomysłowością młodego 

pokolenia.  

  rozwijanie zdolności artystycznych i manualnych 

 

 UCZESTNICY: 

Konkurs skierowany jest  do rodzin z gminy Wąsosz. 

  

KATEGORIE: 

Prace powinny być wykonane wspólnie przez członków rodziny w jednej                             

z trzech dowolnie wybranych kategorii: 

I - ZAJĄC WIELKANOCNY,  BARANEK, KURCZAK  

II – JAJKO WIELKANOCNE 

III – STROIK WIELKANOCNY NA STÓŁ LUB DRZWI 

Format i technika wykonania prac - dowolne 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 W konkursie biorą udział prace wykonane wspólnie przez członków rodziny 

/ dziecko z rodzicami lub dziadkami, rodzeństwem/ 

 Pracę w formie zdjęcia należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dostępną na 

stronie www.gokis-wasosz.pl /zakładka DOKUMENTY/zgłoszenia/  na adres 

email:   kontakt@gokis-wasosz.pl 

  Pracę konkursową może zgłosić wyłącznie osoba dorosła. 
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 Uczestnik /Uczestnicy Konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę w jednej                

z trzech kategorii 

 Należy wykonać 1 zdjęcie pracy (z przodu) oraz 1 zdjęcie rodziny przy 

wspólnej pracy 

 Jeżeli będzie to możliwe Organizator poprosi o dostarczenie prac do Ośrodka 

           Kultury w celu stworzenia wystawy pokonkursowej 

 Termin nadsyłania prac do dnia 31 marca 2021r. do godz. 23.59 

  Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osób zgłaszających 

się do konkursu. Nie mogą być to prace wcześniej nagradzane. 

 

NAGRODY: 

1. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni, w każdej kategorii 3 prace, których 

autorzy/rodzina/ otrzymają nagrodę / rodzinną grę planszową/ 

2.  Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora.  

Komisja oceniać będzie: 

 wartość artystyczną, 

 oryginalność 

 kolorystykę i trwałość formy. 

3. Decyzja komisji jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi  6 kwietnia 2021 r. 

. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania 

prac (wraz z danymi osobowymi autorów) na stronie Gokis, Facebook, na plakacie 

i innych materiałach promocyjnych. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu 

3. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Załączniki: 1.Karta zgłoszenia, 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

oraz publikację wizerunku. 

5. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.  

6. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela: Gminny Ośrodek Kultury                     

i Sportu w Wąsoszu, email: kontakt@gokis-wasosz.pl, tel. 862731037 

7. Prace będą opublikowane na stronie www.gokis-wasosz.pl oraz Facebook GOKiS 
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